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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه وصلى هللا وسلم  الحمد هلل رب العالمین،

 .أجمعین
 :�قول ،في شرح حدیث عبادة بن الصامت -َرِحَمُه هللاُ -فیقول اإلمام الحافظ ابن رجب  ،أما �عد

شعیب عن  أخبرنا :، قال"حدثنا أبو الیمان :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام البخاري  فصل:(
هد و�ان ش-إدر�س عائذ هللا بن عبد هللا، أن عبادة بن الصامت  : أخبرني أبوقال ،الزهري 

له وحو -قال  -صلى هللا علیه وسلم-، أن رسول هللا -ا، وهو أحد النقباء لیلة العقبةبدرً 
ال تقتلوا و ا، وال تسرقوا، وال تزنوا، �ا�عوني على أال تشر�وا �اهلل شیئً «: -عصا�ة من أصحا�ه

في منكم و تفترونه بین أید�كم وأرجلكم، وال تعصوا في معروف، فمن أوالد�م، وال تأتوا ببهتان 
ن ذلك ا فعوقب �ه في الدنیا فهو �فارة، ومن أصاب مفأجره على هللا، ومن أصاب من ذلك شیئً 

 .ك")فبا�عناه على ذل »إن شاء عفا عنه و�ن شاء عاقبه ،ا ثم ستره هللا فهو إلى هللاشیئً 
(هذا الحدیث سمعه أبو إدر�س، عن عقبة بن عامر، عن  :-َرِحَمُه هللاُ -�قول ابن رجب 

ادة بن أخبرني أبو إدر�س عائذ هللا بن عبد هللا أن عب": ألنه في إسناد البخاري �قول ؛عبادة)
ة أبو إدر�س، عن عقبة بن عامر، عن عبادة، وز�ادهذا الحدیث سمعه (: فهو �قول، "الصامت

  ؟وز�ادة عقبة في إسناده وهمٌ  ،عقبة سمعه: �یف �قول، )عقبة في إسناده وهمٌ 
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
 ..........  طالب:

 .هو یثبت سماعه و�جزم �ه، )سمعه(: لكن هو �قول
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
 ..........  طالب:

، هل �كون "أن عبادة بن الصامت" ألن الصیغة التي في الصحیح ما تدل على سماع نعم:
اده وز�ادة عقبة في إسن(، الكن ما تكون الز�ادة َوْهمً  ؟ثم لقي عبادة فسمعه منه سمعه عن عقبة

 .)وهمٌ 
�تا�ه  ج البخاري الحدیث في ِذ�ر بیعة العقبة، وفي تفسیر سورة الممتحنة من(وقد خرَّ : �قول

 ،له �عني إن �ان ثبت سماعه، هذا، وفیه التصر�ح أن أ�ا إدر�س أخبره �ه عبادة وسمعه منه)
 فال �منع أن �كون من المز�د في متصل األسانید. ،ثبت في �عض الطرق وأُ 

صلى هللا -حیث �ا�عت األنصار النبي  ،وهو أحد النقباء لیلة العقبة ،ا(و�ان عبادة قد شهد بدرً 
هذه البیعة المذ�ورة في هذا الحدیث �انت لیلة العقبة أم ال؟ هل قبل الهجرة، لكن  -علیه وسلم



 
 

 

 
 
 

٣  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٣ 

د، فرواه ابن إسحاق عن الزهري وذ�ر في روایته أن هذه البیعة �انت لیلة هذا وقع فیه ترد
العقبة. وروى ابن إسحاق أ�ًضا، عن یز�د بن أبي حبیب، عن أبي الخیر مرثد بن عبد هللا، 

كنت فیمن حضر العقبة األولى و�نا اثني عشر «حي، عن عبادة بن الصامت قال: نا�ِ عن الصُّ 
على بیعة النساء، وذلك قبل أن ُتفرض  -صلى هللا علیه وسلم- رجًال، فبا�عنا رسول هللا

جه اإلمام أحمد من الحدیث، خرَّ  »الحرب على أن ال نشرك �اهلل شیئا، وال نسرق، وال نزني
 روا�ة ابن إسحاق هكذا. 

 و�ذا رواه الواقدي عن یز�د بن حبیب. وخرجاه في الصحیحین من حدیث اللیث بن سعد، عن
لذین اإني من النقباء «حي، عن عبادة قال: نا�ِ یب، عن أبي الخیر، عن الصُّ یز�د بن أبي حب

لحدیث، افذ�ر  »ا، �ا�عنا على أن ال نشرك �اهلل شیئً -صلى هللا علیه وسلم-�ا�عوا رسول هللا 
عبادة  ولفظ مسلم بهذه الروا�ة: عن ولیس هذا �الصر�ح في أن هذه البیعة �انت لیلة العقبة.

ال: ، وق»-صلى هللا علیه وسلم-إني من النقباء الذین �ا�عوا رسول هللا « بن الصامت قال:
 الحدیث.  »�اهلل �ا�عناه على أن ال نشرك«

وا�ة وخرجه مسلم من وجه آخر من ر  وهذا اللفظ قد �شعر �أن هذه البیعة غیر بیعة النقباء.
 -سلملى هللا علیه و ص-َأخذ علینا رسول هللا «أبي قال�ة، عن أبي األشعث، عن عبادة قال: 
ساء على هذا قد ُ�شعر بتقدم أخذه على النو  ،»اكما َأخذ على النساء، أن ال نشرك �اهلل شیئً 

 فتال«ج مسلم حدیث عبادة من روا�ة أبي إدر�س، عنه، وقال في حدیثه: أخذه علیهم. وخرَّ 
 ، اآل�ة. »اعلینا آ�ة النساء أن ال نشرك �اهلل شیئً 

�ة آوقرأ «، عن الزهري، وقال فیه: ةیر الممتحنة من روا�ة ابن عیینوخرجه البخاري في تفس
آل�ة. ، ثم قال: تا�عه عبد الرزاق، عن معمر في ا»وقرأ اآل�ة«، وأكثر لفظ سفیان: »النساء

لتي ُأخذت ا«، زاد اإلمام أحمد: »فقرأ علیهم اآل�ة«و�ذا خرجه اإلمام أحمد والترمذي وعندهما: 
لبیعة �انت اوهذا تصر�ح �أن هذه  ،]»١٢ :[الممتحنة اَءَك اْلُمْؤِمَناُت}{ِإَذا جَ على النساء 

وقال  وروى هذا الحدیث سفیان بن حسین، عن الزهري، بیعة النساء مدنیة.آ�ة ألن  ؛�المدینة
ت قال لهم: أ�كم یبا�عني على هؤالء اآل�ا -صلى هللا علیه وسلم-إن النبي «في حدیثه: 

َم َر�ُُّكْم َعَلیْ { :�ةالثالث؟ ثم تال هذه اآل [األنعام:  ِ�ِه َشْیًئا}  ُتْشِرُ�واُكْم َأالَّ ُقْل َتَعاَلْوْا َأْتُل َما َحرَّ
  ؟خرجه من، خرجه الهیثم بن ُ�لیب في مسنده) ،»] حتى فرغ من الثالث آ�ات١٥١

أما  هذا هو المعروف عند أهل العلم في العزو إلى هذا المسند.، )الهیثم بن �لیب في مسنده(
طبع فالمفترض أن �ُ  طبع مسند الشاشي �حیث ال �عرفه �ثیر من طالب العلم هذا خطأ،كونه �ُ 

معرض �تاب �سأل عن تفسیر  ،�سأل عن مسند الشاشي! یدخل مكتبة �اسم ما تداوله أهل العلم،
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من هو  ،القرشي: ألنه مكتوب على طرة على �عب الكتاب ؛وهو في �ل مكتبة ،القرشي ما �جده
  ؟رشيالق

یدخل معرض �تاب  هذا فیه تضییع لطالب العلم وتضلیل له على أن �جد مقصده، ابن �ثیر.
 واتب؛ ألنهم ��سأل عن تفسیر القرشي فیه جمیع طبعات تفسیر ابن �ثیر و�خرج ما وجد نسخة،

أ�غي تفسیر ابن �ثیر �جده في �ل  لكن لو قال: ابن �ثیر نعم قرشي، ،القرشي على الكعب:
لكن الكالم على ما اشتهر  نعم هو من شاش وشاشي، وهذا مطبوع �اسم مسند الشاشي،مكتبة. 

�طلعه من البرامج هذه التي تخرج ما الذي �خرج من مسند الهیثم بن �لیب  �ه عند أهل العلم،
 ألن الكتاب �اسم الشاشي. یلقاه؛

قات من ا في حدیث الزهري، وقد خالف سائر الث(وسفیان بن حسین لیس �قوي، خصوًص 
لى ع -صلى هللا علیه وسلم-وقد روى عبادة بن الصامت أنهم �ا�عوا النبي  أصحا�ه في هذا.

هذه صفة فأن �قولوا �الحق. و السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن ال ینازعوا األمر أهله، 
ي وهذه البیعة الثانیة مخرجة ف أخرى غیر صفة البیعة المذ�ورة في األحادیث المتقدمة.

 الصحیحین من غیر وجه عن عبادة. 
صامت، وقد خرجها اإلمام أحمد من روا�ة ابن إسحاق: حدثني عبادة بن الولید بن عبادة بن ال

 صلى هللا علیه-�ا�عنا رسول هللا «، قال: -و�ان أحد النقباء-عن أبیه عن جده عبادة 
لیه عصلى هللا -النبي  ا الذین �ا�عواعشر نقیبً  يو�ان عبادة من االثن ،بیعة الحرب -وسلم
 ، وذ�ر»في العقبة األولى على بیعة النساء على السمع والطاعة في عسرنا و�سرنا -وسلم

 )على بیعة النساء(�عني الجار والمجرور ، )في العقبة األولى على بیعة النساء(، الحدیث)
 ؟متعلق �أ�ش

 ،ال ؟هل هي بیعة النساء، )»بیعة الحق -صلى هللا علیه وسلم-�ا�عنا رسول هللا «(: قال 
 اقیبً و�ان عبادة من االثني عشر ن ،بیعة الحرب -صلى هللا علیه وسلم-�ا�عنا رسول هللا «(

قبل بیعة  العقبة األولى افقطعً ، )»على بیعة النساء -صلى هللا علیه وسلم-الذین �ا�عوا النبي 
ن أذه الروا�ة تدل على وه ،وذ�ر الحدیث »على السمع والطاعة في عسرنا و�سرنا«( النساء،

لحرب، �انت في العقبة األولى قبل أن ُ�فرض ا وأن بیعة النساء ،هذه البیعة هي بیعة الحرب
جه وفي هذا نظر. وقد خرَّ  ،فهذا قد ُ�شعر �أن هذه البیعة �انت �المدینة �عد فرض الحرب

 عید وعبید هللابن س ىالهیثم بن ُ�لیب في مسنده من روا�ة ابن إدر�س، عن ابن إسحاق و�حی
 صلى هللا-�ا�عنا رسول هللا «بن عمر، عن عبادة بن الولید أن أ�اه حدثه، عن جده قال: 

  ، فذ�ره.»في العقبة اآلخرة على السمع والطاعة -علیه وسلم
وخرجه ابن سعد من وجه آخر، عن عبادة بن الولید مرسًال. وخرج اإلمام أحمد من وجه آخر، 

 »هذه البیعة على السمع والطاعة -صلى هللا علیه وسلم-النبي  أنهم �ا�عوا«عن عبادة: 
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إذا قدم علینا یثرب،  -صلى هللا علیه وسلم-وعلى أن ننصر النبي «الحدیث، وقال فیه: 
وهذا یدل على أن هذه البیعة �انت قبل الهجرة، وذلك لیلة . »فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا

 .العقبة)
هل �ستطیع أن یتخلص من هذه الروا�ات المتعارضة غیر  �عني ما ورد في هذه البیعات 

بل  ألن جلها صحیح، ؛�حتاراعد المتأخر�ن على هذه الروا�ات �جري قو الذي  ما �مكن، ؟األئمة
 ،هذه تحتاج إلى إمام لد�ه من الجرأة العلمیة التي ال تنبعث من فراغ �عضها في الصحیحین،

وهذه  ،هذه الروا�ة صحیحة �حیث �جرؤ أن �قول: ،و�نما تنبعث من علم متین واطالع واسع
 أن الروا�ات ما قدرت ذهمثل هو�ال لو أردت تمحیص  ،او�ن �ان سندها صحیحً  ،الروا�ة خطأ

 .تخلصها
لمعنى من وخرج أ�ًضا هذا ا وهذا یدل على أن هذه البیعة �انت قبل الهجرة وذلك لیلة العقبة.(

نیة، وهي البیعة الثا ،عب العقبة�انت للسبعین �ِش حدیث جابر بن عبد هللا أن هذه البیعة 
 صلى هللا-ألن فیها البیعة على منع النبي  ؛وتكون ُسمیت هذه البیعة الثانیة بیعة الحرب

تین ، وذلك �قتضي القتال دونه، فهذا هو المراد �الحرب، وقد شهد عبادة البیع-علیه وسلم
وأن  ثة،إنه شهد العقبة األولى والثانیة والثال: الوذ�رنا أن ابن عبد البر في االستیعاب ق، ا)معً 

�ان یبا�ع  -صلى هللا علیه وسلم-(و�حتمل أن النبي  في �عض �تب السیر. ا�رً للثالثة ذِ 
ال لكن أ، �ة مبا�عتهن، ثم نزلت اآل�ة �موافقة ذلك)آأصحا�ه على بیعة النساء قبل نزول 

و ول ،لموافقتها لبیعة النساء ؛»لى بیعة النساء�ا�عناه ع«: �حتمل أن �كون عبادة هو الذي �قول
 المضبوط �القرآن �حال علیه. مثل ما قلنا �النسبة لكفارة الظهار: كانت متأخرة عنها،

  �ا شیخ بیعة النساء ..........؟ طالب:
  ؟ماذا

  ؟: بیعة النساءطالب
 �المدینة.

 ؟�المدینة طالب:
 .نعم

 .......... أنها �انت في مكة. طالب:
  ؟ماذا

 .: �عد البیعة األولىطالب
 العقبة األولى والثانیة �مكة.، »�ا�عنا على بیعة النساء �مكة«، نعم

 .نعم طالب:
 .نعم
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 طالب: لكن بیعة النساء؟
ا ملموافقتها لها في الشروط. لكن ورد في �الم ابن حجر  ؛فیحیل علیها بیعة النساء في المدینة،
 .ندور في حلقة مفرغة فإننا حسم الموضوع و�الا ال بد أن �ُ لكن أ�ًض  ،�عكر على هذا االختیار

ساء، لما قدم المدینة جمع الن -صلى هللا علیه وسلم-أن النبي «(وفي المسند عن أم عطیة: 
وهذا قبل  .»]١٢[الممتحنة:  {َوَال َ�ْعِصیَنَك ِفي َمْعُروٍف}فبا�عهن على هذه اآل�ة إلى قوله: 

 . وأما ماإنما نزلت قبل الفتح بیسیر، �هللا أعلم �حقیقة ذلك �له نزول سورة الممتحنة، فإنها
ال  �ا�عوه على أنأنهم �ا�عهم علیه فقد اتفقت روا�ات حدیث عبادة من طرقه الثالث عنهم 

في  كما »الدهمال �قتلوا أو و «�شر�وا �اهلل وال �سرقوا وال یزنوا وال �قتلوا. وفي �عض الروا�ات: 
 ن عبادة. حي عنا�ِ ، وهذه روا�ة الصُّ »ال �قتلوا النفس التي حرم هللا«ا: لفظ اآل�ة، وفي �عضه

مبا�عة في روا�ة الومنهم من ذ�ر  .هذه األر�ع ولم یزد علیها ىثم إن من الرواة من اقتصر عل
 خصلةومنهم من ذ�ر  �ما في روا�ة البخاري المذ�ورة هنا. كر في اآل�ة،على �قیة ما ذُ 

هم من فمن ؛كن لم یذ�رها �اللفظ الذي في اآل�ة، ثم اختلفوا في لفظهاول ،خامسة �عد األر�ع
ال: قحي عن عبادة المخرجة في الصحیحین. ومنهم من نا�ِ وهي روا�ة الصُّ  »وال تنتهب«قال: 

: ومنهم من قال وهي روا�ة أبي األشعث عن عبادة، خرجها مسلم. ،»اوال �عضه �عضنا �عًض «
یذ�رها  روا�ة اإلمام أحمد. وأما الخصلة السادسة: فمنهم من لموهي  »اوال �غتب �عضنا �عًض «

قال: فومنهم من ذ�رها وسماها المعصیة،  �الكلیة، وهي روا�ة أبي األشعث التي خرجها مسلم.
 . »وال تعصوا في معروف«حي، وفي روا�ة أبي إدر�س: نا�ِ كما في روا�ة الصُّ  »وال نعصي«

ا�ات : فواضح، وتخصیص قتل األوالد �الذ�ر في �عض الرو فأما الشرك والسرقة والزنا والقتل
فإن  موافق لما ورد في القرآن في مواضع ولیس له مفهوم، و�نما ُخصص �الذ�ر للحاجة إلیه،

 على ما-هم وأما اإلتیان ببهتان �فترونه بین أیدیهم وأرجل ا بین أهل الجاهلیة.ذلك �ان معتادً 
ما (وأ، لى أن هذا البهتان لیس مما �ختص �ه النساء)فهذا یدل ع ،-جاء في روا�ة البخاري 

عة وهي بی )-على ما جاء في روا�ة البخاري -اإلتیان ببهتان �فترونه بین أیدیهم وأرجلهم 
ي ف(فهذا یدل على أن هذا البهتان لیس مما �ختص �ه النساء. وقد اختلف المفسرون للرجال 

غیره،  ا منفسروه �إلحاق المرأة بزوجها ولدً  البهتان المذ�ور في آ�ة بیعة النساء: فأكثرهم
  رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقاله مقاتل بن حیان وغیره.

، فقیل: ألن الولد إذا ولدته أمه سقط بین »بین أیدیهم وأرجلهن«واختلفوا في معنى قوله: 
حقه بزوجها، و�ما تفتر�ه ا فتلیدیها ورجلیها. وقیل: بل أراد �ما تفتر�ه بین یدیها أن تأخذ لقیطً 

ومن المفسر�ن من فسر البهتان المفترى  أن تلده من زنا ثم تلحقه بزوجها. :بین رجلیها
�السحر، ومنهم من فسره �المشي �النمیمة والسعي في الفساد، ومنهم من فسره �القذف 
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ابن عطیة والرمي �الباطل. وقیل: البهتان المفترى �شمل ذلك �له وما �ان في معناه، ورجحه 
عد من اختالف فیكون التفسیر المذ�ور مما �ُ ، وهو األظهر، فیدخل فیه �ذب المرأة) ،وغیره

 ..التنوع ولیس �اختالف.
 .التضاد طالب:

  ؟نعم
 .التضاد طالب:

وغیر ذلك. ومن  ضمنت علیه من حمل وحیفیما اؤتُ فیدخل فیه �ذب المرأة ( نعم التضاد،
بین  لسانها وفمها ووجهها عما ال �حل لها، و�ما یها حفظَ هؤالء من قال: أراد �ما بین ید

فتراء فرجها، فیحرم علیها االفتراء ببهتان في ذلك �له. ولو قیل: إن من اال رجلیها: حفظَ 
 -نبيال وقد دل مبا�عة ببهتان بین یدیها خیانة الزوج في ماله الذي في بیتها، لم یبعد ذلك.

ن ذلك ال أن ال �أتوا ببهتان �فترونه بین أیدیهم وأرجلهم: الرجال على أ -صلى هللا علیه وسلم
ل وجمیع ما فسر �ه البهتان في حق النساء یدخل فیه الرجال أ�ًضا، فیدخ .�ختص �النساء

ب الكذ فیه ه أو غیر الحق �ولد الزنا، و�دخلا غیرَ فیه استلحاق الرجل ولد غیره سواء �ان الحقً 
المُ علیِه ا-والغیبة، وقد قال النبي  الُة والسَّ �ن و قد اغتبته، إن �ان في أخیك ما تقول ف« :-لصَّ

 .)»لم �كن فیه ما تقول فقد بهته
 یه،فالكالم في األخ �ما  وأن الغیبة: فتفسیر الغیبة في هذا الحدیث یدل على أنها غیر البهتان، 

غیر �فسر البهتان مع أنه ، )یدخل فیه الكذب والغیبة(: قال الكالم فیه �ما لیس فیه،: والبهتان
  .الغیبة

ا. و�ذلك النمیمة من البهتان. وفي ا عظیمً (و�ذلك القذف، وقد سمى هللا قذف عائشة: بهتانً 
النمیمة. وفي  هي یهةِض ، فالعَ »ا�عًض  نا�عض هُ َض عْ وال �َ «روا�ة أبي األشعث عن عبادة: 

، »ما العضه؟«: روا�ة وفي، )»یهة؟ِض أال أنبئكم ما العَ «ا: صحیح مسلم عن ابن مسعود مرفوعً 
وروى إبراهیم الهجري، عن أبي األحوص، عن ابن  (هي النمیمة القالة بین الناس.، نعم

ألن القیل والقال �فسد ما  ؛)»كنا نسمي العضیهة: السحر، وهو الیوم: قیل وقال«مسعود قال: 
دة بن ر إسحاق بن راهو�ه العضیهة في حدیث عبا(وفسَّ  ،بین الناس مثل ما �فسد السحر

وذ�ر أهل اللغة أن  ، نقله عنه محمد بن نصر.»اال یبهت �عضكم �عًض «الصامت قال: 
وفي  العضیهة: الشتیمة، والعضیهة: البهتان، والعاضهة والمستعضهة: الساحرة المستسحرة.

، والنهبة من البهتان، فإن المنتهب یبهت الناس �انتها�ه منه »وال ننتهب«حي: نا�ِ روا�ة الصُّ 
عون علیه أ�صارهم فیه. فكل ما بهت صاحبه وحیره وأدهشه من قول أو فعل لم �كن في ما یرف

{َوِ�ْن ى أو �الدعاوى الكاذ�ة: بهتان، وقد قال تعالى: بخذ المال �النهآحسا�ه فهو بهتان، ف
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ُذوا ِمْنُه َشْیًئا َأَتْأُخُذوَنُه ُبْهَتاًنا َوِ�ْثًما َأَرْدُتُم اْسِتْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج َوآَتْیُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقْنَطاًرا َفَال َتْأخُ 
  ].٢٠[النساء:  ُمِبیًنا}

 صلى هللا-وفي المسند والترمذي والنسائي عن صفوان ابن عسال: أن الیهود سألوا النبي 
، وال اال تشر�وا �اهلل شیئً «عن التسع آ�ات البینات التي أوتیها موسى؟ فقال:  -علیه وسلم

ء إلى مشوا ببري ال تقتلوا النفس التي حرم هللا إال �الحق، وال تسرقوا، وال تسحروا، وال تتزنوا، و 
اصة خ الیهودَ  وا من الزحف، وعلیكمسلطان فیقتله، وال تأكلوا الر�ا، وال تقذفوا محصنة، وال تفرُّ 

مما فسر  فلم َیذ�ر في هذا الحدیث البهتان المفترى بلفظه، ولكن ذ�ر .»أن ال تعدوا في السبت
لى السلطان، وقذف إ�ه البهتان المذ�ور في القرآن عدة خصال: السحر، والمشي ببريء 

ا عدد المحصنات. وهذا ُ�شعر بدخول ذلك �له في اسم البهتان. و�ذلك األحادیث التي ذ�ر فیه
ین الكبائر ذ�ر في �عضها القذف، وفي �عضها قول الزور أو شهادة الزور، وفي �عضها الیم

  والسحر، وهذا �له من البهتان المفترى. الغموس
ام وأما الخصلة السادسة: فهي المعصیة، وتشمل جمیع أنواع المعاصي، فهو من �اب ذ�ر الع

َالَة َوآُتوا الزَّكَ �عد الخاص، وهو قر�ب من معنى قوله تعالى:  سُ اَة َوَأطِ {َوَأِقیُموا الصَّ وَل یُعوا الرَّ
 ]. وفي١٢[الممتحنة:  ُروٍف}{َوَال َ�ْعِصیَنَك ِفي َمعْ ]، وقوله تعالى: ٥٦ر: [النو  َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن}

وال تعصوني في «، وفي �عضها: »وال تعصوا في معروف«�عض ألفاظ حدیث عبادة: 
في  ، وقد خرجها البخاري في موضع آخر. و�ل هذا إشارة إلى أن الطاعة ال تكون إال»معروف

 وال �طاع في معصیة الخالق. ،معروفمعروف، فال �طاع مخلوق إال في 
طاع �من السلف، فلو �ان ألحد من البشر أن  نبط هذا المعنى من هذه اآل�ة طائفةٌ وقد استَ 

مع أنه -، فلما ُخصت طاعته �المعروف -صلى هللا علیه وسلم-�كل حال لكان ذلك للرسول 
 والرسول مبلغ عنه دل على أن الطاعة في األصل هلل وحده، -ال �أمر إال �ما هو معروف

ُسوَل َفَقْد َأَطاعَ وواسطة بینه و�ین عباده، ولهذا قال تعالى:   .]٨٠[النساء:   للااََّ}{َمْن ُ�ِطِع الرَّ
جمیع �و�دخل فیها أ�ًضا القیام  ،عن جمیع المعاصي فدخل في هذه الخصلة السادسة االنتهاءُ 

 إن األمر �الشيء :عني إن قالوا�، الطاعات على رأي من یرى أن النهي عن شيء أمر �ضده)
هل األمر �الشيء نهي  أوالً  ؟هل �ستلزم من ذلك أن النهي عن ذلك أمر �ضدهف نهي عن ضده،
وهل من الزم هذا أن �كون النهي عن  ؟أو �فرق بین ما له ضد واحد أو أضداد، اعن ضده مطلقً 

�عني النهي عن ، �ضده)(على رأي من یرى أن النهي عن شيء أمر : نقول ؟�ضده االشيء أمرً 
  ؟الزنا مثًال أمر �أ�ش

  .الزواج طالب:
  ؟ماذا
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 ؟العفاف طالب:
  ؟ضده العفة أو الزواج

 .الزواج طالب:
  ؟ماذا

 ..........  طالب:
  ؟�ماذاطیب النهي عن أكل الر�ا أمر 

 .أكل الحالل طالب:
 ..........  طالب:

  أمر �البیع؟
 .ال طالب:

 .الحالل مباح
 .یل علیه اآل�ة �ا شیخدل طالب:

  ؟ماذا
  أحل وأ�اح .......... أحل ونهى، طالب:
  ؟لكن �ونه نهى هل معنى هذا أنني ملزم أن أبیع وأشتري نعم؛ 

 دلیل ........... ال، طالب:
إذا نهاك عن الجلوس هل معنى هذا ، (من یرى أن النهي عن شيء أمر �ضده) لكن قوله: ،ال

  ؟أنه أمرك �القیام
 ..........  طالب:

 .نعم
 ..........  طالب:

هل هو مأمور �القیام أو  أنا اآلن دخلت بوقت نهي، �عني هل الداخل للمسجد الذي �قول:
  ؟أو مأمور �أال یدخل فیكون ضد الدخول الخروج ؟�االضطجاع

 ىفَّ و  حكم من -صلى هللا علیه وسلم-(فلما تمت هذه البیعة على هذه الخصال ذ�ر لهم النبي 
 .)-عزَّ وجلَّ -بها عند هللا  ا وحكم من لم َ�فِ به

 .أحسن هللا إلیك �ا شیخ طالب:
 نعم. 

 ..........  اآلن في روا�ة طالب:
 .ألنه ال �مكن أن �أمر إال �طاعةنعم؛ 

 ..........  طالب:
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 .»تعصوني«
 . نعم طالب:

ام یتجه الحكم إلى الحك و�نما ،وال �كون هو المقصود ا،قد �كون �قول الشيء �اعتباره حاكمً  ال،
 ،�المعروف لكن متى؟ عَصوا،فیكون شأنه هذا حق الحكام أال �ُ  ا،�عني بوصفه حاكمً  من �عده،

 .»ال طاعة لمخلوق في معصیة الخالق«و ،»الطاعة في المعروف«و
 ..........  طالب:

 مع التجوز في العبارة ممكن.
 ..........  طالب:

بادة، عأجره على هللا؛ �ذا روا�ة أبي إدر�س وأبي األشعث عن بها فأخبر أن  ى(فأما من وفَّ 
اِ�ُعوَنَك ِذیَن ُیبَ {ِإنَّ الَّ وقد قال هللا تعالى: . »فالجنة إن فعلنا ذلك«حي عنه: نا�ِ وفي روا�ة الصُّ 

َ َیُد للااَِّ َفْوَق َأْیِدیِهْم َفَمن نََّكَث فَ  اَهَد عَ ْفِسِه َوَمْن َأْوَفى ِ�َما نَ َلى ُكُث عَ نْ یَ ِإنََّما ِإنََّما ُیَباِ�ُعوَن للااَّ
َ َفَسُیْؤِتیِه َأْجًرا َعِظیًما} �ذا قاله قتادة وغیره  ؛یم �الجنةسر األجر العظ]، وفُ ١٠[الفتح:  َعَلْیُه للااَّ

 من السلف. وال ر�ب أن من اجتنب الشرك والكبائر والمعاصي �لها فله الجنة، وعلى ذلك
 فِّ الرواة فأسقط �عض هذه الخصال. وأما من لم یو  صر ذلك �عُض وقعت هذه البیعة، و�ن اخت

  .-عزَّ وجلَّ -بها، بل نكث �عض ما التزم �البیعة؛ تر�ه هلل 
فأخبر  أحدهما: أن �عاقب في الدنیا،؛ والمراد: ما عدا الشرك من الكبائر، فقسمه إلى قسمین

ك، �الش »�فارة -أو-طهور له «، وفي روا�ة: »فهو طهور له«أن ذلك �فارة له، وفي روا�ة: 
 �الجمع. وقد خرجها البخاري في موضع آخر في صحیحه. »طهور و�فارة«ورواه �عضهم: 

ارة فأقیم علیه الحد فهو �ف«وروى ابن اسحاق عن الزهري حدیث أبي إدر�س عن عبادة، قال: 
رجه خ »فارةا فأقیم علیه فهو �ومن أتى منكم حد� «وفي روا�ة أبي األشعث عن عبادة: . »له

نص وقد صرح بذلك سفیان الثوري، و  ،مسلم. وهذا صر�ح في أن إقامة الحدود �فارات ألهلها
على ذلك أحمد في روا�ة عبدوس بن مالك العطار، عنه. وقال الشافعي: لم أسمع في هذا 

ن عهذا المعنى  ي ألنه قد ُرو  ؛الباب أن الحد �فارة أحسن من حدیث عبادة. و�نما قال هذا
 من وجوه متعددة، عن علي وجر�ر وخز�مة بن ثابت وعبد هللا -صلى هللا علیه وسلم-ي النب

 بن عمرو، وغیرهم، وفي أسانید �لها مقال، وحدیث عبادة صحیح ثابت. 
ري، عن أبي هر�رة، عن النبي قبُ وقد روى عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أبي ذئب، عن المَ 

، وذ�ر �الما آخر. »ما الحدود طهارة ألهلها أم ال؟ ما أدري «قال:  -صلى هللا علیه وسلم-
وقد رواه هشام بن یوسف، عن معمر، عن  وخرج أبو داود �عض الحدیث. ،خرجه الحاكم

صلى  -قال: وال یثبت هذا عن النبي .الزهري مرسًال. قال البخاري في تار�خه: المرسل أصح
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وخرجه البیهقي من روا�ة آدم بن  هى.انت. »الحدود �فارة«، وقد ثبت عنه أن -هللا علیه وسلم
خرجه البزار من قد و  ا أ�ًضا.�اس، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هر�رة مرفوعً إأبي 

ا أ�ًضا. وعلى تقدیر صحته، فیحتمل وجه آخر فیه ضعف، عن المقبري، عن أبي هر�رة مرفوعً 
ا. فإن ، ثم علمه فأخبر �ه جزمً قال ذلك قبل أن َ�علمه -صلى هللا علیه وسلم-أن �كون النبي 

ألن حدیث أبي هر�رة متأخر  ؛لم �كن لیلة العقبة بال تردد اكان األمر �ذلك، فحدیث عبادة إذً 
علم حینئذ أن الحدود �فارة، فال �جوز أن  -صلى هللا علیه وسلم-عن الهجرة، ولم �كن النبي 

 .�كون قد أخبر قبل الهجرة �خالف ذلك)
  �عني المفترض أن الجزم �عد التردد. �عد الجزم،ألنه �كون التردد  

؛ لین(وقد اختلف العلماء: هل إقامة الحد �مجرده �فارة للذنب من غیر تو�ة أم ال؟ على قو 
ابنه وهو مروي عن علي بن أبي طالب، و  ،أحدهما: أن إقامة الحد �فارة للذنب �مجرده �فارة

ر وز�د بن أسلم، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد، واختیار ابن جر� الحسن، وعن مجاهد،
  وغیره من المفسر�ن.

ره، بد من تو�ة. وهو مروي عن صفوان بن ُسلیم وغی والثاني: أنه لیس �كفارة �مجرده، فال
، ا)وطائفة من متأخري المفسر�ن �البغوي وأبي عبد هللا بن تیمیة وغیرهم، ورجحه ابن حزم

  ؟من هو ؟هللا بن تیمیة من أبو عبد
 ..........  طالب:

 .معروف
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
 ..........  طالب:

  ؟وابن تیمیة قاله
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
 ..........  طالب:

 .ابن تیمیة... 
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
 ..........  طالب:

  ؟من
 ..........  طالب:
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 .)تیمیةوأبي عبد هللا بن ( ال،
 ..........  طالب:
  ؟من هو
 ..........  طالب:

 .أنا ما أجزم بهذا ،ما أدري 
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
 ..........  طالب:

 ....وأبوه عبد الحلیم وشیخ اإلسالم أبو العباس، ،أبو البر�ات ال،
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
 متأخر علیه. طالب:
  ؟من هو
 متأخر متقدم علیه. الحافظ ابن حجر طالب:
  ؟من هو
 على ابن تیمیة هو. طالب:

البغوي سنة ، )وطائفة من متأخري المفسر�ن �البغوي وعبد هللا بن تیمیة وغیرهما(: قال
 .خمسمائة وست عشرة

 ..........  طالب:
  ؟هو ما

 ..........  طالب:
. اتیوهذا �التسعین ،شر�نشیخ اإلسالم سبعمائة وثمان وع ،قبله ،شیخ اإلسالم قبل ابن رجب ال،

 .على �ل حال ا�حث
ْنَیا َوَلُهْم ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظیٌم (واستدلوا �قوله تعالى في المحار�ین:  {َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّ

عقو�ة الدنیا واآلخرة ال یلزم �ر ذِ وقد �جاب عن هذا: �أن  ].٣٣[المائدة:   الَِّذیَن َتاُبوا}ِإالَّ 
وأما استثناء الذین تابوا  .ا، فقد دل الدلیل على أن عقو�ة الدنیا ُتسقط عقو�ة اآلخرةماجتماعه

فإنما استثناهم من عقو�ة الدنیا خاصة، ولهذا خصهم �ما قبل القدرة، وعقو�ة اآلخرة تندفع 
صلى هللا علیه  -لحد ُ�طهر الذنب: قول ماعز للنبي�التو�ة قبل القدرة و�عدها. و�دل على أن ا

صلى -ا النبي مو�ذلك قالت له الغامد�ة، ولم ینكر علیه ،»ا فطهرنيإني أصبت حد� «: -لموس
صلى هللا -فدل على أن الحد طهارة لصاحبه. و�دخل في قول النبي  ؛ذلك -هللا علیه وسلم
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القدر�ة  تالعقو�ا »ا من ذلك فعوقب �ه في الدنیا فهو �فارتهمن أصاب شیئً «: -علیه وسلم
  ا.ألسقام. واألحادیث في تكفیر الذنوب �المصائب �ثیرة جد� من األمراض وا

على  وهذه المصائب �حصل بها للنفوس من األلم نظیر األلم الحاصل �إقامة الحد، ور�ما زاد
ابل من ألنه ق ؛ا. وقد �قال في دخول هذه العقو�ات القدر�ة في لفظ حدیث عبادة نظرذلك �ثیرً 

  ، وهذه المصائب ال تنافي الستر، �هللا أعلم.هللا علیه عوقب في الدنیا ِسترُ 
ره . فهذا أموالقسم الثاني: أن ال �عاقب في الدنیا بذنبه، بل ُستر علیه ذنبه و�عافى من عقو�ته

{ِإنَّ  :-عزَّ وجلَّ -عفا عنه، وهذا موافق لقول هللا عذ�ه و�ن شاء إلى هللا في اآلخرة إن شاء 
ك رد على ]. وفي ذل٤٨: [النساء }َ�َشاءُ  ِ�ِه َوَ�ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمنْ  َ�ْغِفُر َأن ُ�ْشَرَك َهللا َال 

ه الدنیا ل : إن هللا �خلده في النار إذا لم یتب. وهذا المستور فيمالخوارج والمعتزلة في قوله
توب من یوالثانیة: أن  إحداهما: أن �موت غیر تائب، فهذا في مشیئة هللا �ما ذ�رنا.؛ حالتان

  ؟أي آ�ة، فقال طائفة: إنه تحت المشیئة أ�ًضا، واستدلوا �اآل�ة المذ�ورة وحدیث عبادة) ه.ذنب
ك أنه �غیر وهذا ال ش ،]٤٨: [النساء }َ�َشاءُ   َ�ْغِفُر َأن ُ�ْشَرَك ِ�ِه َوَ�ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمنْ {ِإنَّ َهللا َال 

فقال  نبه،أن یتوب من ذ والثانیة:( لشمل الشرك. لو �ان تو�ة  َ�ْغِفُر َأن}{ِإنَّ َهللا َال  تو�ة،
ذ�ورة واآل�ة الم، )واستدلوا �اآل�ة المذ�ورة وحدیث عبادة إنه تحت المشیئة أ�ًضا، طائفة:

 .إال أن �انت غیر هذه اآل�ة خالف ما،
 .طالب: نصت على التو�ة

 ؟ماذا
 اآل�ة نصت على التو�ة. طالب:

  ؟هو ما
 ].٤٨[النساء:  }اءُ َ�شَ  َمنْ لِ ْغِفُر َأن ُ�ْشَرَك ِ�ِه َوَ�ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك  �َ {ِإنَّ َهللا َال طالب: 

 ال لو فیها تو�ة دخل الشرك.
 .نعم �ا شیخ طالب:

شیئة إنه تحت الم فقال طائفة: أن یتوب من ذنبه، والثانیة:(: و�قول لو فیها تو�ة دخل الشرك،
 ؟بلهاقهل المقصود هذه اآل�ة أو اآل�ة التي ، )دةواستدلوا �اآل�ة المذ�ورة وحدیث عبا أ�ًضا،

ْنَیا َوَلُهْم ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظیٌم ِإالَّ  الَِّذیَن  {ِإالَّ  ،]٣٣ [المائدة: اُبوا}ِذیَن تَ  الَّ {َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّ
  ة منهما؟أو إلى واحد ،�عني هل االستثناء المتعقب للجملتین �عود إلى �لتیهما، َتاُبوا}

 ..........  طالب:
  ؟هو ما

 ..........  طالب:
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ْنَیا  الَِّذیَن یٌم ِإالَّ ِة َعَذاٌب َعظِ ي اآلِخرَ َوَلُهْم فِ {،  الَِّذیَن َتاُبوا}{ِإالَّ  ،هذه جملة }{َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّ
 ا.ولو تابو  ،زي في الدنیا ثابت�عود إلى اآلخرة فالخ :و�ذا قلنا ،�عود إلى الجملتین :إذا قلنا َتاُبوا}

 .العقو�ة طالب:
اقیة إن التو�ة تجب خزي الدنیا واآلخرة �: وهل �مكن أن نقول وأما �النسبة لآلخرة تجبها التو�ة،

زم عقو�ة الدنیا واآلخرة ال یل�ر وقد �جاب عن هذا �أن ذِ (: ألنه �قولنعم؛  ؟تحت المشیئة
ا لذین تابو اوأما استثناء  .ة الدنیا ُتسقط عقو�ة اآلخرةا، فقد دل الدلیل على أن عقو�ماجتماعه

في  مع أن األصل �عني معناه أن عقو�ة اآلخرة ثابتة،، فإنما استثناهم من عقو�ة الدنیا خاصة)
 تقر�ر هذه القاعدة أنه �عود إلى الجملة األخیرة �أنه محل اتفاق بین أهل العلم.

  ؟حرا�ة �ا شیخ�عني ما هو �خاص �اآل�ة هذه آ�ة ال طالب:
  ؟ینأ

 .: اآلن الخالف الذي هو یذ�ره خالف ما في سورة النورطالب
 .)وأما(

 .خالف ما في سورة النور طالب:
 .)خصهم �ما قبل القدرة، وعقو�ة اآلخرة تندفع �التو�ة قبل القدرة و�عدهاولهذا (

ن  مَ ِإالَّ {قال تعالى:  وأنه �من ال ذنب له، �ما ،(واألكثرون على أن التائب من الذنب مغفور له
ئَ  ُ َسیِّ ُل للااَّ {ُأوَلِئَك ]، وقال: ٧٠رقان: [الف َسَناٍت}اِتِهْم حَ َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًال َصاِلًحا َفُأْوَلِئَك ُیَبدِّ

 ،]١٣٦[آل عمران:  ا}اِلِدیَن ِفیهَ َهاُر خَ َجَزاُؤُهْم َمْغِفَرٌة ِمْن َر�ِِّهْم َوَجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنْ 
 فیكون التائب حینئذ ممن شاء هللا أن �غفر له. 

أن  ا فإن األفضل له�حدیث عبادة هذا: على أن من أذنب ذنبً  -وهو ابن حزم-واستدل �عضهم 
تر �ونه �ست ،ألن المسألة مسألة عز�مة ورخصة ؛فیعترف عنده لیقیم علیه الحد) �أتي اإلمامَ 

ال شك أن  �قدم نفسه لیجزم �التطهیر مثل ماعز ومثل الغامد�ة،و�ونه  �ستر هللا هذه رخصة،
 .هذه هي العز�مة لمن قوي علیها

 ..........  طالب:
 .قد �ختل شرط منها فال تقبلفو�ال  المراد التو�ة المقبولة، ،ال

ا فإن �حدیث عبادة هذا: على أن من أذنب ذنبً  -وهو ابن حزم-(واستدل �عضهم : �قول
حت توال یبقى  ،حتى �كفر عنه ؛لیقیم علیه الحد ؛فیعترف عنده �أتي اإلمامَ األفضل له أن 

 المشیئة في الخطر، وهذا مبني على قوله: إن التائب في المشیئة. 
ا، لكن المؤمن یتهم تو�تة وال �جزم �صحتها ا مغفور له جزمً والصحیح: أن التائب تو�ة نصوحً 

ًال. ثم إن هذا القائل ال یرى أن الحد �مجرده �فارة، ا من ذنبه وجِ وال �قبولها، فال یزال خائفً 
بل �كشف ستر هللا علیه لیقام علیه ما ال  ؛و�نما الكفارة التو�ة، فكیف ال �قتصر على الكفارة
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لماذا �قدم نفسه إلى اإلمام و�كشف ستر هللا وهي  ،�عني ما دام الحدود لیست �فارة، �كفر عنه)
  لیست �فارة؟

حد، على أن من تاب من ذنب فاألصل أن �ستر على نفسه وال ُ�قر �ه عند أ(وجمهور العلماء 
عود، ُروي ذلك عن أبي �كر وعمر وابن مس .-عزَّ وجلَّ -بل یتوب منه فیما بینه و�ین هللا 

: (من قال�عني من الشافعیة والحنابلة ، وغیرهم، ونص علیه الشافعي. ومن أصحا�ه وأصحابنا)
لى وْ ألَ ا �ه فاا �الفجور مشتهرً ناس �الفجور فكذلك، و�ن �ان ُمعلنً إن �ان غیر معروف بین ال

-(وقد ُروي عن النبي �عني و�طهر من المجتمع، ، لیطهره منه) ؛أن �قر بذنبه عند اإلمام
ر و�ن ِس ا فث عنده تو�ة إن سر� ا فأحدِ إذا أحدثت ذنبً «أنه قال لمعاذ:  -صلى هللا علیه وسلم

 .)»عالنیة فعالنیة
لتو�ة، : (وفي إسناده مقال. وهو إنما هو یدل على إظهار اقال لكن تخر�جه،..........  طالب:

دنیا فإن وال یلزم منه طلب إقامة الحد. وقد وردت أحادیث تدل على أن من ستر هللا علیه في ال
. هللا �ستر علیه في اآلخرة، �حدیث ابن عمر في النجوى، وقد خرجه البخاري في التفسیر

ه، فاهلل ا في الدنیا فستره هللا علیمن أذنب ذنبً «ا: مذي وابن ماجه عن علي مرفوعً وخرج التر 
ى ال �ستر هللا عل«ا: وفي المسند عن عائشة مرفوعً  .»أكرم أن �عود في شيء قد عفا عنه

ن ذلك عن علي وابن مسعود م وروي مثل. »ا في الدنیا إال ستره علیه في اآلخرةعبد ذنبً 
 قولهما. 

 ا بین هذه النصوص و�ین حدیث عبادة هذا.ذلك �له على التائب من ذنبه جمعً  وقد ُ�حمل
ولیس فیه تصر�ح �أن  ،ى النجو في بن عمرو اوأصح هذه األحادیث المذ�ورة هاهنا: حدیث 

 ذلك عام لكل من ُستر علیه ذنبه، �هللا تعالى أعلم. 
مبا�عة لتحقیق: أن البیع والوا ألن صاحبها �اع نفسه هلل. ؛وقد قیل: إن البیعة ُسمیت بیعة

لیها، عو�عاقده  ،الباع؛ ألن المتبا�عین للسلعة �ل منهما �مد �اعه لآلخر مأخوذان من َمدِّ 
لكن ، ه)و�ذلك من �ا�ع اإلمام ونحوه فإنه �مد �اعه إلیه و�عاهده و�عاقده على ما �ا�عه علی

ر أصول یؤخذ منها و�شتق منها والمصاد كون البیع والمبا�عة وهما مصدران مأخوذان من الباع،
 لباع،اضعف أخذ البیع والمبا�عة من فهذا �ُ  ي.ئوالبیع �ا أن الباع واوي،: األمر الثاني. وال تؤخذ

  األصغر؟ أوإال أن أرادوا أصل المادة وأصل التر�یب الجتماعها في االشتقاق األكبر 
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
 ..........  طالب:
 .لف في حرف واحدإن اخت ؟لماذا
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ي فیبا�ع أصحا�ه عند دخولهم  -صلى هللا علیه وسلم-(و�ان النبي  :-َرِحَمُه هللاُ -�قول 
ا رً هد وتذ�یا للعا یبا�عهم على ذلك �عد إسالمهم تجدیدً اإلسالم على التزام أحكامه، و�ان أحیانً 

أتى  -سلمصلى هللا علیه و -أن النبي «�المقام علیه. وفي الصحیحین عن ابن عباس: 
ْعَنَك َعَلى َناُت ُیَبا�ِ  اْلُمْؤمِ {َ�ا َأیَُّها النَِّبيُّ ِإَذا َجاَءكَ وتال علیهن هذه اآل�ة:  ،النساء في یوم عید

ك؟ فقالت امرأة منهن: ] اآل�ة، وقال: أنتن على ذل١٢[الممتحنة:  َأْن َال ُ�ْشِرْ�َن ِ�اهللَِّ َشْیًئا}
 . »نعم

تسعة أو  -صلى هللا علیه وسلم-كنا عند النبي «لك قال: وفي صحیح مسلم عن عوف بن ما
 نا حدیث عهد�؟ و -صلى هللا علیه وسلم-ثمانیة أو سبعة، فقال: أال تبا�عون رسول هللا 

 ؟-یه وسلمصلى هللا عل-ببیعة، فقلنا: قد �ا�عناك �ا رسول هللا، فقال: أال تبا�عون رسول هللا 
ا ؟ فبسطن-لمصلى هللا علیه وس- ال: أال تبا�عون رسول هللاقلنا: قد �ا�عناك �ا رسول هللا، ثم ق

 ،ایئً ششر�وا �ه نبا�عك؟ فقال: أن تعبدوا هللا ال ت م: قد �ا�عناك �ا رسول هللا، فعالأیدینا وقلنا
 . »اوال تسألوا الناس شیئً  ،-�لمة خفیة وأسرَّ -وتطیعوا  ،والصلوات الخمس

ى، فیكون �ان لیلة العقبة األول�حتمل أنه د سبق أنه وحدیث عبادة المذ�ور هاهنا في البیعة ق
  بیعة لهم على اإلسالم والتزام أحكامه وشرائعه.

أن  -في �تاب أحكام القرآن من أصحابنا ىمنهم القاضي أبو �عل-وقد ذ�ر طائفة من العلماء 
 مر، واستدلوا �أن األ-صلى هللا علیه وسلم-البیعة على اإلسالم �انت من خصائص النبي 

اَءَك  ِإَذا جَ {َ�ا َأیَُّها النَِّبيُّ �البیعة في القرآن �خص الرسول �الخطاب بها وحده �ما قال: 
ومن هذا القول وهو قول ، ])١٢تحنة: [المم اْلُمْؤِمَناُت ُیَباِ�ْعَنَك َعَلى َأْن َال ُ�ْشِرْ�َن ِ�اهللَِّ َشْیًئا}

بل �عض الفرق لبیعات التي تؤخذ من قِ هذه ا ومنهم القاضي أبو �على، ،طائفة من العلماء
  ؟على هذا القول ،و�عض األحزاب على أتباعهم هل لها أصل أو ال أصل لها

 .ال أصل لها طالب:
المُ -ألن البیعة خاصة �النبي  ال أصل لها؛ الُة والسَّ  .-علیِه الصَّ

لَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا َجاَءُكُم {َ�ا َأیَُّها اا فقال: (ولما �ان االمتحان وجه الخطاب إلى المؤمنین عمومً 
{ أن  -َرِحَمُه هللاُ -سیأتي في �المه ، ]، فدل)١٠[الممتحنة:  اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجَراٍت َفاْمَتِحُنوُهنَّ
{ِإنَّ الَِّذیَن على أنه �عم المؤمنین، و�ذلك قوله تعالى: فدل ( عثمان �ان یبا�ع على اإلسالم،

َ َیُد للااَِّ َفْوَق َأْیِدیِهْم}ُیَباِ�ُعوَنَك ِإنََّما ُیبَ   -ص �ه الرسولت]، وهذا أمر �خ١٠[الفتح:  اِ�ُعوَن للااَّ
المُ  الُة والسَّ با�ع على یعثمان أنه �ان عن  ي ال �شر�ه فیه غیره. ولكن قد ُرو  -علیِه الصَّ

أبي  ثنا ثابت بن عجالن، عن سلیمحداإلسالم. قال اإلمام أحمد: حدثنا مسكین بن ُ�كیر، قال: 
هم، ءبا�عونه على اإلسالم وعلى من وراأن وفد الحمراء أتوا عثمان بن عفان ی«عامر: 
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 ،و�صوموا رمضان ،و�ؤتوا الز�اة ،وأن �قیموا الصالة ،افبا�عهم على أن ال �شر�وا �اهلل شیئً 
 . »قالوا �ا�عهم عوا عید المجوس، فلمادَ و�َ 

ري �د األنصاكر ذلك لعبد هللا بن ز لى الموت، فذُ وقد �ا�ع عبد هللا بن حنظلة الناس یوم الحرة ع
 .)-صلى هللا علیه وسلم-ا �عد رسول هللا فقال: ال أ�ا�ع على هذا أحدً 

لكن على القول �جوازها ال �جوز ألحد أن یبا�ع على خالف ما  على �ل حال المسألة خالفیة، 
المُ -جاء عن هللا وعن رسوله  الُة والسَّ   .-علیِه الصَّ

إسحاق  لبخاري في الجهاد، و�نما أنكر البیعة على الموت ال أصل المبا�عة. وقال أبو(خرجه ا
: تعالوا أتاه عدو �ثیر فخاف على من معه فقال ألصحا�ه االفزاري: قلت لألوزاعي: لو أن إمامً 

 �عوا على ذلك؟ قال: ما أحسن هذا.نتبا�ع على أن ال نفر، فبا
ر عقد في غیدون اإلمام؟ قال: لو فعلوا ذلك بینهم ِشبه ال ا فعلوا ذلك بینهم: فلو أن قومً قلتُ 

ذه على �ل حال مثل ه مع اإلمام. او�ن لم �كن بیعً  ،�عني تأكد األمر علیهم فیما بینهم، بیعة)
حتى القول �جوازها ال بد أن تكون  ،األمور ال شك أنها ال بد أن تكون مخطومة �خطام الشرع

كد �عني إذا �ا�عوا على ما جاء عن هللا وعن رسوله �عني تأ ،ولهموافقة لما جاء عن هللا وعن رس
 .واألصل األمر بها في الشرع ،األمر في حقهم

*** 
)، دهعلى رأي من یرى أن النهي عن شيء أمر �ض( :-َرِحَمُه هللاُ -قول ابن رجب : هذا �قول

ثًال مفیقال  ،لنهيأال �مكن أن یتم توجیهه �أن األمر �الضد �كون لمن هو �صدد الوقوع في ا
 .وال �قال مثًال للنائم أن ال �كذب ،إنه مأمور في البیع :لمن یر�د أن �قع في الر�ا

 ال؟ أم هذا القول متجه 
ا، ،قاعدة عامة المسألة في تقر�ر قواعد عامة، دة لكن �ونها قاع و�تفرع علیها مسائل �ثیرة جد�

 .و�ونها أغلبیة شيء آخر ،و�ونها �لیة شيء ،شيء
 ؟ما هي أفضل طبعة للتقر�ب: قول�
  ؟وهل تنصح �ه لمن أراد البدء في حفظ تراجم الرجال 

ا،على �ل حال التقر�ب طُ   و�ن �انت ال تسلم: ،بل من أفضلها ،ومن آخرها بع طبعات �ثیرة جد�
ي �جمع بینهما �صح عنده إن �عني الذ وأ�ًضا طبعة العوامة، طبعة أبي األشبال دار العاصمة،

تصو�ر هذه النسخة  �عني لو سأل إنسان عن و�ن �ان التقر�ب فیه نسخ �خط الحافظ، ،شاء هللا
 .اعنده عند االختالف النسخي یرجع إلیه �ان طیبً  اوجعلها مرجعً 

  ؟وهل تنصح �ه لمن أراد البدء في حفظ تراجم الرجال: �قول
ألنه  �قتصر علیه؛ ومع ذلك ال ي عنده حافظة تسعفه فال إشكال في حفظه،لى �ل حال الذع

نعم  ناقش في �عض النتائج التي توصل إلیها.بل الحافظ یُ  لیس بدستور ملزم ال �حاد عنه،
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وما قاله أهل العلم في هذا  ،�جعله محور �حث ینطلق منه إلى البحث في مطوالت �تب الرجال
 افظ ابن حجر،ثم �طبقها على نتیجة الح ،و�خرج بنتیجة خاصة الراوي و�وازن بین هذه األقوال،

 .و�ن ما وافقت �حث عن الخلل في نتیجة ابن حجر أو في نتیجته ت،إن وافقت فبها ونعم
 أحسن هللا إلیك. ،طالب: �ا شیخنا

وما وجدت أفضل في حفظ الرجال وأسماء الرجال وأنسابهم و�عض أخبارهم من القراءة في �تب 
وأقل  رون التراجم في �ل مناسبة،ألن الشراح �كرِّ  وهي التي تثبت؛ ،ي تنفعهي الت الشروح،

والكنیة والنسب  ثم تتضاءل تتضاءل حتى یثبت االسم �امالً  ،األحوال یبدءون بها مطولة
 وخالصة ما قیل فیه.

 ..........  شیخنا أحسن هللا إلیك طالب:
  ؟لكن من هو أبو عبد هللا عبد هللا،نعم، 

 ..........  طالب:
 .عبد هللاما نر�د  عبد هللا، انر�د أ�
وهل �قرأ شروح البخاري في وقت متقدم في  كیف یتدرج طالب العلم في علم العلل؟: �قول

  ؟و�حتاج إلى زمن ،ألنها طو�لة ؛أم یؤخرها ،الطلب
فیحتاج إلى أن  ،غرق في المتون و�غفل عن الشروحال �ُ  ،المسألة تحتاج إلى شيء من التوازن 

 أهلیة لكیفیة التعامل مع هذا المتن وهو ال �عرف طر�قةیتعامل مع متن من المتون ولیست لد�ه 
 ،ألن الشروح تر�ي عنده ملكة �ستطیع بواسطتها أن یتعامل مع النصوص أهل العلم في ذلك؛

 ؟�قف ؟ماذا �صنع �حیث لو أدام النظر في الشروح ثم وقف على حدیث في �تاب غیر مشروح،
ال بد أن یلوح له معنى ففي �تب الشروح  إذا �انت لد�ه األهلیة من خالل النظر الطو�ل 

 وما قیل هناك �مكن ألن المتون تصدر من مشكاة واحدة، ل للنظر في المتون؛ألنه تأهَّ  ؛الحدیث
أقل األحوال أن �كون نَفس الشخص �عرف القصد النبوي من هذا المتن �ما عرفه  أن �قال هنا،

المُ - نحن ما خالطنا جسده الطاهر الصحا�ة الذین خالطوه، الُة والسَّ قواله أوال سمعنا  -علیِه الصَّ
یِه عل-فإذا أدمنا النظر في �الم أهل العلم الذین وضحوا لنا ما جاء عنه  و�نما بواسطة، ،مباشرة

المُ  الُة والسَّ ن لدینا فإننا ال شك أنه �كو  في �تا�ه، -َجلَّ وَعال-و�ذلك ما جاء عن هللا  -الصَّ
رح وذ�رت نص شُ  أو شرح،نص لم �ُ  یوجدولو  للنظر في النصوص،معرفة ودر�ة وخبرة وتأهل 

 .اجدیدً  حدث قوالً ال أقول �ُ  ،قد یلوح للمتأخر بیان لقول من األقوالففیه األقوال 
ومن  لكن هذا القول فیه إجمال، ،احدث تاسعً �عني قد یوجد في تفسیر آ�ة ثمانیة أقوال مثًال ال �ُ  

فیتبین له من خالل معاناته لكتب التفسیر  ،من اإلجمال ایه شیئً ألن ف ؛قرأه ال یلوح له رجحانه
فیلوح  ،من خالل النظر في �تب التفسیر توضیح و�یان لهذا اإلجمال ولو في غیر هذه اآل�ة،

و�م ترك األول  سبق إلیه،لم �ُ  اجدیدً  حدث قوالً �ُ  :ال أقول لرجحانه من أجل هذا التوضیح،
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لفهم  الكن یبقى أن فهم طالب العلم ینبغي أن �كون تا�عً  ،ورب مبلغ أوعى من سامع لآلخر،
 .سلف األمة وأئمتها

   وهل �قرأ شروح البخاري في وقت متقدم في الطلب؟: �قول
ا بل �أخذ من هذ ،غرق فیها �حیث ینشغل بها عن حفظ المتون وال �ُ  یبدأ بها في وقت متقدم، نعم،
 إلى أن تكون لد�ه األهلیة من خالل إدامة النظر وأما علم العلل فیؤجله .اوهذا نصیبً  انصیبً 

�حیث �مكن أن �صدر �قول شبیه  ألن علم العلل �حتاج إلى �ثرة محفوظ، ؛و�ثرة المحفوظ
 ؛ألن األئمة �صدرون عن حفظ األلوف المؤلفة من األحادیث ؛�أقوال األئمة في تعلیل األحادیث

  الباب إذا اجتمعت طرقه تبین خطؤه.ف معت طرقه،ألن الباب ال یتبین خطؤه إال إذا جُ 
ثم ینظر  ،و�ر�د أن یتعامل معه على طر�قة المتأخر�ن ،ینظر في حدیث واحد اشخًص أن وأما 

جد في هذا العصر من لد�ه محفوظ �ثیر �ستطیع أن �عني تجدون من وُ . ما �ستطیع ،في العلل
ثم  ن المسألة تحتاج إلى حفظ،أل ؛�شم رائحة العلة في الحدیث �ما شمها أهل العلم في السابق

ثم  �أتي من �أتي ممن ال �حفظ وال األر�عین ثم یتصدى لتحقیق �تاب في رسالة أو في غیرها،
هذا ال شك أنها جرأة في مزلق  �جرؤ على مثل التصحیح والتضعییف وهو لیست لد�ه أهلیة.

 .�هللا المستعان خطیر،
  ؟لمسقطة للعذاب في اآلخرةهل یدخل الحزن الشدید في العقو�ة الدنیو�ة ا

ما  ندم صحیح، لكن. »الندم تو�ة«، وجاء في الحدیث الصحیح أن الندم تو�ة الحزن هو الندم،
 هو بندم منقوض في �ل وقت.

ِجنَِّة َم ِمَن الْ {َألَْمَألَنَّ َجَهنَّ  لقوله تعالى: ؛هل �جوز الشهادة �النار على أكثر الخلق: �قول
  ]؟١١٩[هود:  }َوالنَّاِس َأْجَمِعینَ 

والكالم �اإلجمال ، »من �ل ألف تسعمائة وتسعة وتسعین«: �عث النار في الحدیث الصحیح أوالً 
هذا تدل علیه  كم على أغلب الناس أنه من أهل النار،فإذا حُ  ،ال �عني الكالم في األعیان
[األنعام:  }ِبیِل للااَِّ لُّوَك َعْن سَ {َوِ�ْن ُتِطْع َأْكَثَر َمْن ِفي اْألَْرِض ُ�ِض : األحادیث الكثیرة والنصوص

ر من تدل على أهل النار أكث ،معروف »�عث النار«و]، ١١٩[هود:  {َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم}و]، ١١٦
هي لقى فیها و كم علیه �الخلود فیها ال تزال یُ والنار �عني على �ثرة داخلیها ومن حُ  أهل الجنة.

 ،»قطني قطني: فتقول ،قدمه«: وفي روا�ة، »جلهرِ حتى �ضع فیها رب العزة  ،قط قط«: تقول
ة الجن لق جدید مثل الجنة،خلق لها خَ النار ما �ُ ف وأما �النسبة للجنة،. »هل من مز�د؟ فتقول:«
 ء،العقو�ة ال �عاقب إال من أسا وتلك دار عقو�ة، ،ألنها دار مثو�ة خلق لها خلق وتمأل منهم؛�ُ 

 من شاء �ما شاء.یثیب  -َجلَّ وَعال-والمثو�ة هللا 
 فهل لي أن ،رسل إلیهم �عد وفاتيعندي �تب أوقفتها على طالب العلم في الخارج تُ : �قول

  أعیرها ألحد وقد اشترطت انتفاعي بها؟
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 فذت،والجهة ما �عد نُ  إذا غلب على ظنك أن المستعیر یردها سالمة فقصدك من الوقف االنتفاع،
  نفذ إال �عد وفاته.ما تُ 

ال مانع من ذلك إن شاء فعتدى علیها جحد أو ال �ُ إذا ضمن أنها ال تتلف أو ال تُ على �ل حال 
 هللا تعالى.

 نعم؟
 ..........  طالب:

 .نعم
 ..........  طالب:

 ومن أقیم علیه الحد من غیر تو�ة. من تاب وأقیم علیه الحد،
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
 ..........  طالب:
 .»تابها صاحب مكسلقد تابت تو�ة لو « وفیه:

 ..........  طالب:
 ال شك أنها منزلة أعلى.

 ..........  طالب:
 .نعم

 ..........  طالب:
  ؟ماذا

 ..........  طالب:
 .نعم

 ..........  طالب:
  .نعم

 ..........  طالب:
زم الن إنه م: وقالوا قالوا في اشتقاق لفظ الجاللة هللا أنه مأخوذ من األلوهة أو األلوهیة، نعم،

ال متقدم عن األلوهیة التي هي العبود�ة ب -َجلَّ وَعال-�هللا  االشتقاق تأخر الفرع عن األصل،
ذا هأجابوا عن ذلك �أن المراد �مثل هذا االشتقاق جر�انه على القواعد العر�یة في  :لكن قال شك،

اعد على القو  ان جار�ً لو �ا ،وهناك أصًال  اوأن هناك فرعً  ،وال �قصد بذلك حقیقة االشتقاق الباب،
 .و�مكن أن �طرد في غیره ،هذا ما قالوه في مثل هذا واأللوهیة أصل. ،ال �عني أن هللا فرع

 .اللهم صل على محمد
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 ..........  طالب:
  ؟ ماذا

 ..........  طالب:
 مقرض؟ و�الإذا �انت 

 ..........  طالب:
  ؟مدین صح ى أن الدین ال �سقط الز�اة،هو ما دام بیدك وحال علیه الحول فالجمهور واألكثر عل

 .نعم طالب:
 المال بیدك تتصرف فیه. ،فالدین ال �سقط الز�اة عنك

 ؟والمقرض طالب:
 .�حیث لو طلبه في أي وقت اوالمقرض إن �نت ملی� 

 
 


